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Oprava regulace potoka 
 

     
 
V Malé Veleni pokračuje oprava regulace potoka. Během jednoho týdne byly vybudovány 

přepadové stupně, které se zaplňují velkými kameny. Skládka materiálu a zaparkovaná technika je u 
transformátoru. 

Setkání žen   
V pátek 9. 3. 2012 na sále kulturního domu v Malé Veleni přivítala 

hudební skupina MW Combo Milana Witura nejen ženy z naší obce, 
Benešova n. Pl., Děčína i okolních obcí, ale také  dvě děvčata 
z německého Budyšína a poslance německého parlamentu Haiko Kosla. 
Přítomné ženy pozdravil zastupitel Fr. 
Stibor, předsedkyně LKŽ Benešovska Naďa 
Špačková, předseda OV Vlastimil Lhoták a 
hosté z Budyšína. Dobrá nálada, kytičky, 
kolo štěstí a tanec byly náplní vydařeného 

odpoledne.  
Poděkování za příjemné setkání, pohoštění, tanec i za kolo štěstí patří 
sponzorům celé akce i Obecnímu úřadu v Malé Veleni za zapůjčení 
sálu kulturního domu.                                                   Fr. Stibor 

 

Pozvánka: 
   Schůze Kulturně – historického sdružení se koná ve středu  28. března 2012   od 17 hod. v restauraci U 
Madony.  Zváni jsou nejen členové sdružení, zastupitelé obce, ale všichni, kdo nám chtějí pomoci, nebo třeba se 
jen blíže seznámit s naší činností. 
  Na programu je mimo jiné zhodnocení činnosti od minulé schůze, příprava akcí na rok 2012, spolupráce 
s obecním úřadem i s dalšími subjekty, informace o historii, návrhy, připomínky 
 

Naše obec před 30 lety – rok 1982 
  Od roku 1980 do roku 1990 jsme byli součástí integrované obce Benešov n.Pl. V integrovaných 
obcích a v jednotlivých částech města Benešov n.Pl. pracovaly občanské výbory. Jejich povinností a hlavně 
povinností občanů bylo mimo jiné vyhlásit na každý rok závazek a ke konci roku zhodnotit jeho plnění. 
 Z obecní kroniky se dozvídáme, že Občanský výbor se složkami Národní fronty v Malé Veleni si 

pro rok 1982 stanovil tento závazek : 
Odpracovat 1385 brigádnických hodin  splněno: 2.535 hod. tj.:    183 % 
Odevzdat 85 q sena   255 q   tj.:    300 % 
  140 ks kožek   659 ks   tj.:    470 % 
Sebrat  2 q železa     44 q + 1q bar.kovů tj.: 2.200 % 

   130 kg papíru    841 kg   tj.:    650 % 
   70 kg textilu    125 kg   tj.:    178 % 
   50 kg léčivých bylin   396 kg   tj.:    792 % 

Závazek byl součástí celoměstského závazku MěstNV v Benešově n.Pl. 
Pozn.:Na kolik % byl tehdy závazek splněn, je spočítáno dodatečně pro tento Veleňáček. Dá se říci, že jsme tehdy byli 

v plnění závazku opravdu dobří. Přesto na nějaké zvláštní ocenění od MěstNV Benešov n.Pl.  to nestačilo. 
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Jistě víte, že od roku 2009 již není obecní kronika vedená, naši zastupitelé zřejmě nemají zájem, aby  jejich činnost 
a události v obci byly zaznamenané  pro budoucí generace. Ve starých kronikách se však najdou zápisy, které si 
se zájmem přečteme . Například ze staré kroniky se dozvídáme : 

 
Zemětřesení u nás  

  Pohromy existovaly i v podobě zemětřesení. Počínaje 11. stoletím až po naše časy 
(záznamy jsou psány v roce 1930 – pozn. JD ), postihovala údolí Ploučnice také zemětřesení. 
Zaznamenána byla tato zemětřesení se zvláštní silou: v roce 1256, dne 30.12. odpoledne - 
zemětřesení v celých Čechách, i u nás se chvěla zem mohutnými otřesy.  

Nejsilnější pohyby půdy však byly zaznamenány mezi Kravařemi přes Žandov.  
V roce 1347 dne 17.1. v 11 hodin bylo zemětřesení v celých severních Čechách, nejsilnější pak  mezi 

Českou Lípou a Litoměřicemi.  
V roce 1469 v létě bylo u nás tak strašlivé zemětřesení, jak vypráví kronika, že se lidé domnívali, že 

jejich domy budou zbořeny.  
Záchvěvy půdy u nás byly zaznamenány i v roce 1572, nebyly však tak ohromné.  
V roce 1690 dne 15. a 16.9. před čtvrt na 6 odpoledne a čtvrt na 1 v noci v celém povodí Ploučnice 

bylo zemětřesení tak silné, že se lidé   noci probouzeli a utíkali ze strachu do polí.  
V roce 1690 dne 4.12. odpoledne ve 4 hodiny bylo silné zemětřesení hodně citelné i v naší obci, 

zvláště však mezi obcemi Stvolínky a  Valkeřice.  
V roce 1770 dne 5. a 6.1. bylo silné zemětřesení u Horní a Dolní Police až po Benešov nad Ploučnicí 

a směrem na Děčín  
A aby toho nebylo málo, za třicetileté války táhla nepřátelská císařská vojska, která zemi drancovala 

a zabíjela i za sousto chleba. Následkem této války lid prožíval  mnoho utrpení. 
 
HC Malá Veleň -   vydřela výhru nad Katusicemi 

Velenští vlétli na soupeře a za 10 minut vedli 2:0, pak přišla série 
vyloučení a Katusice otočili na 2:4. Za stavu 3:4 neproměnil Ženka trestné 
střílení a Katusice šli do trháku 3:6 po dvou třetinách. Do poslední 
třetiny nastoupili velenští s agresivní nátlakovou hrou a výsledkem byl 
fantastický obrat kde 3 minuty před koncem bombou pod břevno trefil výhru 
za 3 body Martin Bulín. 

HC Malá Veleň - HC Katusice 7:6 (2:3,1:3,4:0) 
Branky: Kouřil 3, Bulín 2, Michálek 1, Lacina 1. 
Sestava: Gundza-Bulín, Fryc, Ženka Radomír, Zeman-Michálek, Kouřil, 

Pova, Lacina Jan, Lacina Petr, Ženka Radoslav, Špírek, Kalaš, Šarman 
 
Tabulka skupina 1.-5. místo: 
1. HC Mala Veleň------9--7--0--0--2--21--53:39 
2. Barakudy Č.Lípa----9--6--0--0--3--18--47:28 
3. Kovo Ml. Boleslav--9--5--0--0--4--15--47:44 
4. HC Katusice-------10--4--0--0--6--12--44:47 
5. Biolit Děčín-------9--1--0--0--8---3--34:67 
 
Tip na výlet 
 Bývalý lovecký zámeček Kristin Hrádek. Dnes hotel a restaurant byl mnoho let zavřený, pak asi tři roky probíhala 
jeho rekonstrukce. Jeho současný stav jistě každého velmi mile překvapí. Příjemné posezení uvnitř, příjemná obsluha. 
V současné době je opraveno již také několik pokojů pro hosty, postupně se opravují další. Po provedené rekonstrukci je 
to opravdu velmi pěkný objekt. Jak při posezení v restauračním zařízení ( k dispozici je i salonek pro uzavřenou 
společnost ), tak i pro případné ubytování. 
 V létě je v okolních lesích spousta hub, milovníci vody se mohou jít vykoupat do blízkého rybníčku, nebo na lesní 
Vlčí jezero. K hotelu je přístupová cesta od silnice asi 2 km dlouhá, je možné dojet autem až na parkoviště.  Na křižovatce 
u hlavní silnice z Děčína na Sněžník je velký poutač a zastávka autobusu. Jistě lákavá bude i procházka lesem z  
Maxiček.    

Jeho majitelé počítají rovněž s tím, že by v okolí vybudovali naučnou stezku, případně by uspořádali  i nějaké 
akce pro děti ( např. otvírání jara, čarodějnice  a jiné. )          www.kristinhradek.cz. 
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